
 

 



 



 



 

 



 
 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o postupně se rozvíjející problematice „bio“ 

materiálů, tzv. biopolymerů.  

V současné době biopolymery nacházejí své místo v řešení problematiky týkající se 

ekologie plastů, tedy otázkami spojenými s jejich likvidací. V práci jsou popsány různé druhy 

známých biopolymerů, výskyt, jejich výroba a zpracování, stručně jsou popsány mechanické 

vlastnosti, životnost a jejich princip degradace.  
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ABSTRACT 

 This baccalaureate work is devoted to the problems of „ bio" materials, so - called 

biopolymers. 

At present biopolymers play an important role in plastics ecology problems, 

questions connected with their liquidation. In the work is described a large scale of known 

biopolymers, their occurrence and production as well as a processing, shortly we describe 

mechanical properties, service life and their principle of degradation. 
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1. Úvod  
 Téma mé bakalářské práce zní Biopolymery v technických aplikacích.  Co si pod 

tímto tématem představit? O jakou problematiku se vlastně jedná? Je toto téma v dnešní 

době aktuální? Tak přesně o takovýchto věcech jsme se v mé bakalářské práci zabývali.  

Cílem této práce tedy je vysvětlení, pro většinu lidí poměrně komplikovaného 

pojmu biopolymery. Lépe řečeno objasnění pojmu biopolymery v co možná 

nejsrozumitelnější formě, stručně jejich výroba, degradace, jejich mechanické vlastnosti a 

nakonec využití těchto polymerů v praxi, respektive v technických aplikacích.   

 Nejprve jsme velice stručně objasnili pojem polymery, jež s tématem úzce souvisí, a 

krátce popsali jejich historii. Po tomto krátkém objasnění pojmu „polymery“ následuje 

kompletní rozdělení a výčet známých druhů biopolymerů. Této nejobsáhlejší kapitole bylo 

věnováno značné část úsilí, a to z důvodu problémového objasnění komplikovaných pojmů. 

Jsou zde podrobně vypsány jednotlivé druhy biopolymerů, přehledně řazeny do skupin, 

jejich vlastnosti, složení, jejich užití, a to vše doplněno obrázky struktur, či různými nákresy.  

V kapitole s názvem „výroba biopolymerů“ jsou uvedeny postupy přípravy a výroby 

biopolymerů a problematika s tímto tématem související. 

 Síla a budoucnost biopolymerů spočívá v jejich degradaci. Na rozdíl od klasických 

syntetických polymerů vyráběných z fosilních zdrojů, jež jsou v přírodě velice těžko 

odbouratelné (rozložitelné), jsou biopolymery pro přírodu daleko méně škodlivé. Spočívá to, 

jak už bylo řečeno v jejich degradaci. Biopolymery jsou totiž v přírodě přirozeně rozložitelné. 

Této problematice se věnuje jedna z kapitol, konkrétně kapitola „Degradace biopolymerů.“  

 Jak kdysi plasty začaly nahrazovat klasické materiály, jako jsou dřevo, keramika, 

porcelán a samozřejmě kovy, tak snad někdy v budoucnu budou, alespoň částečně, tam kde 

je to z technických důvodů možné, biopolymery (bioplasty) nahrazovat dosavadní syntetické 

polymery. A to z jednoho prostého důvodu. Kam a co s plasty? Recyklace sice představuje 

určité řešení, ale ani zdaleka tak dokonalé, jak by bylo potřeba. Řešení do jisté míry mohou 

přinést biopolymery, tedy plasty, které jak už víme, jsou biologicky odbouratelné. V poslední 

kapitole je tedy popsáno několik možností a příkladů využití biopolymerů v praxi. Největší 

využití spatřujeme v obalové technice, kde je reprodukován největší objem všech plastů. 
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2. Polymery 

2.1 Něco málo z historie polymerů 

I když se nám polymery mohou jevit jako poměrně novodobé materiály 19. a 20. 

století, jejich historie sahá až do samého počátku vzniku lidstva, kdy polymery měli velmi 

důležitou úlohu v životě člověka ve formě výrobků z kůže, dřeva a přírodních vláknin, jako 

jsou len, konopí, vlna, či přírodní hedvábí. Tato problematika byla sledována v pracích [1]. Již 

ve starověké Číně, Indii a později ve starověkém Egyptě, Řecku a Římě vyráběli laky, lepidla a 

tmely, které představovaly směsi polyesterů a hydroxy-kyselin.  Indiáni už velmi dávno 

využívali k hrám pružné výrobky připravené z vyschnuté tekutiny vytékající z poraněných 

stromů rostoucích v tropickém pásu. Byl to přírodní kaučuk, který se získával z latexového 

mléka rostlin Hevea Brasiliensis. Tento přírodní kaučuk upoutal až Kolumba při jeho výpravě 

do Ameriky a pak trvalo ještě velmi dlouho, než se kaučukový latex bez znehodnocení 

podařilo přivést do Evropy. Cesta od kaučuku k dnešní podobě gumárenských výrobků byla 

však ještě dlouhá a spletitá. V r. 1839 pan Goodyear připravil vulkanizací kaučuku sírou 

produkt vhodných vlastností a v r. 1888 pan Dunlop patentoval první pneumatiku. Vznik 

těchto syntetických materiálů, vyráběných převážně z ropy, během uplynulých desetiletí 

získal jak v technické praxi, tak v každodenním životě své nezastupitelné místo. V současné 

době se odhaduje průměrná celosvětová roční spotřeba polymerů na osobu na více než 260 

kg.  

  

2.2 Co jsou to vlastně polymery? 

  Polymery, kterým se všeobecně říká makromolekulární látky, označujeme 

sloučeniny, jejíž molekuly jsou tvořené stovkami až milióny atomů navzájem spojených 

chemickými vazbami. Tato problematika byla sledována v pracích [1-3]. Tyto makromolekuly 

obsahují atomy uhlíku, vodíku, kyslíku, často dusíku nebo chloru a jiných prvků.  Laicky těmto 

makromolekulárním látkám říkáme „plasty“, i když toto tvrzení není zcela pravdivé. Plast je 

polymer s přísadami (aditivy), zatímco polymer je pouze samotný soubor různě velkých 

makromolekul bez jakýchkoliv jiných přísad. Tyto plasty se nacházejí většinou v tuhém stavu.  
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Polymery dělíme na přírodní polymery, biopolymery a syntetické polymery, které se 

dále dělí na elastomery, termoplasty a reaktoplasty. 
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3. Biopolymery 
 Biopolymery, jinými slovy biologické polymery, jsou přírodní látky polymerního 

charakteru, které tvoří základ živých soustav. Tato problematika byla sledována v pracích [4-

6]. Jsou to vysokomolekulární organické látky produkované biochemickými reakcemi u 

rostlin, zvířat a mikroorganismů. Biopolymery jsou materiály biologicky rozložitelné a jsou 

tedy součástí přírodních cyklů.  

Patří mezi ně polysacharidy (cukry), proteiny (bílkoviny), nukleové kyseliny, 

polyterpeny a speciální biopolymery, které vlastně označují souhrnný název „biopolymery“. 

Z malého množství monomerů může vzniknout mnoho polymerů. Např. rozdíly mezi 

sourozenci jsou dány rozdílnou sekvencí polymerů DNA. Biopolymery se skládají z cca 40 – 

50 monomerů, ale z nich lze vytvořit téměř nekonečné množství polymerů, podobně jako z 

písmen abecedy lze vytvořit obrovské množství slov. V biopolymerech ale „slova“ mohou mít 

délku stovek nebo tisíců „písmen“. Například proteiny jsou tvořeny z 21 druhů aminokyselin, 

ale jejich typická délka jsou stovky těchto aminokyselin. Biopolymery tvoří až polovinu hmoty 

buňky, zajišťují přenos dědičnosti (nukleové kyseliny) a mají i funkci katalytickou, transportní, 

ochrannou a strukturní (bílkoviny a polysacharidy). 

 Biopolymery se od syntetických polymerů liší v rozmanitosti svých základních 

stavebních složek, liší se chemickou vazbou základního polymerního řetězce, ve kterém je na 

rozdíl od syntetických polymerů vždy obsažen také kyslík nebo dusík. Přítomnost těchto 

uvedených prvků zaručuje těmto materiálům biologický rozklad. 

 V následujícím textu jsou biopolymery popisovány ve dvou oddělených skupinách. 

První skupinu tvoří biopolymery přírodního původu, které jsou produkovány živými 

organismy jako vysokomolekulární látky, a druhou skupinu tvoří tzv. speciální biopolymery. 

Tyto speciální biopolymery jsou syntetizovány z biomolekul monomerů, které se sice 

v přírodě nacházejí, ale nevykazují vysokomolekulární parametry. Chemickými úpravami a 

reakcemi jsou z nich vytvářeny biodegradovatelné polymery, které následně vykazují 

vlastnosti skutečných biopolymerů.  
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3.1 Biopolymery přírodního charakteru 

 Mezi tyto biopolymery patří: 

1. Polysacharidy 

2. Bílkoviny 

3. Nukleové kyseliny 

4. Polyestery produkované mikroorganismy 

 

3.1.1 Polysacharidy 

Polysacharidy jsou polymerní cukry, jsou to přírodní polymery a říká se jim také 

glykany. Tato problematika byla sledována v pracích [1], [4], [5], [7], [8]. Jsou tvořeny 

monosacharidovými jednotkami, které jsou spojeny glykosidickou vazbou. Řetězce mohou 

být větvené nebo nevětvené. Často jsou amorfní, ve vodě nerozpustné a nemají sladkou 

chuť. Pokud se molekula polysacharidu skládá pouze z jednoho druhu monosacharidových 

jednotek, jedná se o homopolysacharid. V opačném případě hovoříme o 

heteropolysacharidech. Polysacharidy plní funkci stavebních složek, hlavně buněčných stěn 

rostlin a hmyzu, mají zásobní a strukturní funkci.   

  Hydrolýzou některých polysacharidů jsou buňkám poskytovány monosacharidy pro 

respiraci.  Jiné, např. celulóza, jsou užívány jako stavební materiál. 

Polysacharidy můžeme popsat obecným vzorcem 𝐶𝑛(𝐻2𝑂)𝑛−1, proto se dříve 

nazývaly karbohydráty. 

Mnohé polysacharidy jsou technicky důležité a některé se ve velkém množství 

vyrábějí různými technologiemi. Zpracovávají se na průmyslové výrobky a potravinářské 

produkty. Využívají se především v potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém 

průmyslu.  

V přírodě jsou tyto látky velmi rozšířené. Mezi nejběžnější a nejvýznamnější 

zástupce polysacharidů patří celulóza, škrob, glykogen a chitin. Polysacharidy tvoří přibližně 

75 procent veškeré rostlinné organické hmoty na Zemi.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sacharidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monosacharidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glykosidick%C3%A1_vazba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Molekula
http://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glykogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chitin


- 13 - 
 

Celulóza 

Slovo celulóza pochází z latinského slova cellula neboli buňka. Tato problematika 

byla sledována v pracích [1], [2], [3], [5], [9]. Celulóza je polysacharid tvořený z beta-glukosy. 

Je tvořena glukózovými jednotkami spojenými vazbou a tvoří dlouhé, nerozvětvené řetězce, 

které jsou zcela nerozpustné ve vodě. Celulóza je nejhojnější organickou látkou na světě, 

tvoří větší část rostlinné tkáně a je hlavní stavební látkou primárních rostlinných buněčných 

stěn a spolu s ligninem se podílí na stavbě sekundárních buněčných stěn. Je jednou 

z hlavních složek dřeva. Celulóza je podobně jako glykogen či amylóza tvořena z monomerů 

glukózy, ale vazba mezi jednotlivými monomery se u celulózy a škrobu odlišuje. Molekula 

celulózy leží v rovině a nikdy se nevětví. Dlouhé nevětvené polymery celulózy v buněčných 

stěnách rostlin vytváří vyšší struktury – tzv. mikrofibrily, které se postupně shlukují do větších 

celků – makrofibril a poté fibril. Mikrofibrily jsou v tahu velmi pevná vlákna složená z mnoha 

molekul celulózy spojovaných vodíkovými můstky. Uspořádání mikrofibrilů určuje směr růstu 

buňky. Pokud jsou v části uspořádány rovnoběžně, buňka roste ve směru kolmém na směr 

mikrofibrilu. Takto vzniklé vláknité struktury se v podstatě chovají jako vyztužující prvky 

složeného systému.  

Složení celulózy je: 49,39% kyslíku, 44,44% uhlíku a 6,17% vodíku.  

Celulóza je nejrozšířenějším biopolymerem na zemském povrchu, produkují ji 

především rostliny a ročně jí vzniká až 1,5 ∙ 109 tun. Mimo to se však vyskytuje i u některých 

živočichů, (pláštěnců). 

Člověk a ostatní živočichové nedokážou celulózu metabolizovat, protože nemají 

příslušné enzymy. Proto je pro většinu živočichů celulóza nestravitelná a v potravě tvoří tzv. 

vlákninu. Vláknina při průchodu trávicím traktem dráždí střevní stěnu k sekreci látek 

hlenovité povahy, které usnadňují průchod potravy a společně se střevními bakteriemi tvoří 

výkaly. Vláknina je tedy důležitou složkou potravy člověka, i když je sama o sobě 

nestravitelná 

Zvířata, která se živí rostlinnou stravou, mají ve střevech bakterie, které dokážou 

celulózu rozložit na glukózové monomery. Např. krávy mají v první části svého žaludku 

mutualistické bakterie, které štěpí celulózová vlákna trávy nebo sena. Termiti mají rovněž ve 

svém žaludku mikroorganismy schopné trávit celulózu. I některé houby jsou schopny 

rozkládat dřevo padlých stromů a vrací tak chemické prvky zpět do oběhu ekosystému. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polysacharidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gluk%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrofibrila&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADkov%C3%BD_m%C5%AFstek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biopolymery
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1%C5%A1t%C4%9Bnci
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Mimo bakterií, které celulózu rozkládat dokážou, dokážou celulózu rozkládat také někteří 

prvoci.  

Celulóza se pro komerční účely izoluje ze dřeva odstraněním ostatních složek (lignin, 

hemicelulosa, olej, aj.). Celulózové vlákno se používá v papírenském, polygrafickém, 

potravinářském, či textilním průmyslu. Celulóza je hlavní složkou papíru a rostlinných vláken 

z bavlny, lnu a konopí. Jejím derivátem jsou umělá vlákna, jako je acetát celulózy nebo 

viskóza, surovina k výrobě umělého hedvábí nebo celofánu. Nitrací celulózy vzniká 

nitrocelulóza, známá také jako střelná bavlna. Celulóza se dokonce začala používat i k výrobě 

cigaretových papírků.  

Celulóza se také používá jako plnivo do polymerních směsí, a to z důvodu snížení 

ceny polymeru a taktéž na zpevnění kompozitních materiálů. Jak už bylo výše řečeno, 

celulóza se používá jako obalový materiál ve formě papíru nebo lepenek v papírenském 

průmyslu. Nevýhodou celulózy je poměrně vysoká citlivost na teplotu zpracování a vysoká 

absorpce vlhkosti. Komerčně se vyrábí množství derivátů celulózy s různým využitím.  

 

Obrázek 1. Schematické znázornění konstituční jednotky celulózy. Šestičetné kruhy jsou 

vzájemně propojeny atomy kyslíku [9] 

 

Obrázek 2. Model hierarchické stavby buněčné stěny rostlinné buňky [5] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemicelulosa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bavlna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Len
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konop%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Visk%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hedv%C3%A1b%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Celof%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nitrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nitrocelul%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99eln%C3%A1_bavlna
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Hemicelulóza 

Hemicelulóza se vyskytuje vždy v přítomnosti celulózy. Tato problematika byla 

sledována v pracích [5], [7]. Od celulózy se liší přítomností rozdílných opakujících se 

jednotek, rozvětvením základního řetězce a stupněm polymerizace, který je výrazně nižší. 

Hemicelulóza vykazuje v rostlinných systémech funkci pojiva.   

Mezi nejdůležitější hemicelulózy listnatého dřeva patří xylany. Xylany momentálně 

představují nevyužitou skupinu polysacharidů a zároveň důležitý obnovitelný zdroj 

biopolymerů. Xylany nejsou přítomny pouze ve dřevě, ale i v různých dalších rostlinách, jako 

jsou trávy, obilniny a byliny.  

Xylany se izolují extrakcí z rostlinných materiálů, nebo jsou vedlejším produktem 

různých technologií, např. zpracováním dřeva a jednoletých rostlin. Nejbohatšími zdroji 

xylanů jsou dřevo a traviny. 

V posledních letech se některé typy xylanů využívají v různých technologických 

aplikacích, např. papírenský, textilní a farmaceutický průmysl, v potravinářství. V současnosti 

se věnuje poměrně velká pozornost různým derivátům xylanů. Různými modifikacemi xylanů 

je možno připravit biopolymery s různými zajímavými vlastnostmi a využitím. 

 

 Škrob 

Škrob je makromolekulární látka syntetizovaná rostlinami a je to druhý 

nejrozšířenější biopolymer. Tato problematika byla sledována v pracích [1], [5], [7], [10], 

[21]. Je to bílý prášek bez chutě a vůně, nerozpustný ve studené vodě. Jedná se o konečný 

produkt fotosyntézy rostlin. Škrob je nejdůležitějším produktem metabolismu a také 

nejčastější zásobní látkou rostlin. Hromadí se v některých orgánech jako zásobní látka.  

Škrob je tvořen z monomerů glukózy lineárně spojených glykosidickou vazbou. Úhel 

této vazby činí výslednou molekulu spirálovitého tvaru. Škrob se skládá z dvou hlavních 

polysacharidů, amylózy (10-30%) a amylopektinu (70-90%). Obě části škrobu jsou složeny 

z glukózových jednotek spojených 𝛼 - vazbou.   

Amylóza je nejjednodušší forma škrobu, je nevětvená. Je to lineární polymer, který obsahuje 

několik set glukózových jednotek.                                                                                     

Amylopektin je složitější forma škrobu, je větvená, Tvoří rozvětvené molekuly, které obsahují 

několik tisíc glukózových jednotek. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
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Rostliny skladují tyto škroby v tzv. plastidech (chloroplasty, chromoplasty a 

leukoplasty). V případě potřeby je možno z této banky hydrolýzou získat jednotlivé molekuly 

glukózy.                                                                                                                                                

 Hlavními zdroji škrobu jsou brambory, rýže, pšenice a kukuřice.                                      

 Většina živočichů, včetně člověka, má enzymy schopně odbourat rostlinný škrob.                            

 Získávání škrobu je mechanické. Surovina je rozdrcena a škrob je z ní získán 

vypíráním. 

             Škrob se používá například v potravinářství, v kvasném průmyslu, ve farmacii, k 

výrobě lepidel, nátěrů a apretur a pro výrobu škrobových derivátů. 

 

Obrázek 3. Makromolekula amylózy [10]

 

Obrázek 4. Makromolekula amylopektinu [10] 

 

a)                                             b)                                                      c)  

Obrázek 5. a - granule škrobu; b - granule bramborového škrobu; c - rastové kruhy ve vnitřní 

škrobové granuli [7] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravin%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lepidlo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1t%C4%9Br&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deriv%C3%A1t_(chemie)
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Karboxymetylškrob 

Karboxymetylškrob (CMŠ) patří mezi nejvýznamnější étery škrobu. Tato 

problematika byla sledována v pracích [7]. Připravuje se ze škrobu a sodné soli kyseliny 

chlóroctové. CMŠ je důležitou modifikací škrobu s jedinečnými vlastnostmi způsobenými 

přítomností funkční skupiny (CH2COO). Zavádění karboxymetylové skupiny vlastně narušuje 

strukturní uspořádání přírodního škrobu a způsobuje tak jeho přeskupení. Tato modifikace 

má za následek snížení teploty gelu, zvýšení rozpustnosti a zlepšení stability při skladování. 

Vlastnosti CMŠ jsou závislé hlavně na stupni substituce.  

CMŠ  má širokou oblast aplikací, a to hlavně v nepotravinářském průmyslu, např. ve 

stavebnictví, v kosmetice. Ve farmaceutickém průmyslu se běžně používá jako kypřící činidlo.  

 

 Glykogen 

         Glykogen je vysoce větvený polymer tvořený glukózami, které jsou navzájem 

pospojované. Tato problematika byla sledována v pracích [11]. Jedna molekula glykogenu se 

skládá z mnoha molekul glukózy (až 120 000 molekul glukózy), které jsou spojené navzájem 

glykosidovými vazbami. Vždy po 8-12 jednotkách se však ještě nachází větvení pomocí vazby 

glykosidické. Výsledkem je bohaté větvení molekul glykogenu. Struktura glykogenu odpovídá 

struktuře amylopektinu, ale je o něco více větvená. 

 Glykogen je rezervní látkou u živočichů. Glykogen je vlastně forma zásobního 

polysacharidu, kterou živočichové ukládají, a to především v játrech a svalech, ve formě 

granulí v cytoplazmě. Glykogen se také může vyskytovat v buňkách hub a kvasinek. Zásoba 

glykogenu v játrech a svalech však není velká. Přibližně za den je vyčerpána a musí být 

doplněna potravou.  

Průměrný člověk má v zásobě cca 250-400 g glykogenu (1/3 v játrech, 2/3 ve 

svalech). Sportovci mohou dosáhnout zásobu glykogenu až 800 g. Velký vliv na velikosti 

glykogenových zásob má strava (hlavně strava obsahující sacharidy). Jeho zásoba je 

vyčerpána po 30–90 minutách cvičení v závislosti na intenzitě cvičení. Jaterní glykogen 

udržuje stabilní hladinu krevního cukru zvláště při hladovění, svalový glykogen je okamžitě 

využitelný ke svalové práci jako bezprostřední zdroj energie. Jestliže jsou zásoby glykogenu 

nízké nebo zcela vyčerpané, jsou jako nový zdroj energie použity bílkoviny (proteiny) a lipidy 

(tuky).   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gluk%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glykosidov%C3%A1_vazba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sacharidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipidy
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Při poklesu koncentrace glukózy v krvi se jaterní glykogen štěpí na glukózu pomocí 

procesu glykogenolýzy. Vzniklá glukosa je pak uvolňována do krve. Svalový glykogen se štěpí 

jen pro potřeby daného svalu a vzniklá glukosa se do krve nedostává, ale je metabolizována 

jako zdroj energie pro svalovou práci. Rychlosti syntézy glykogenu a jeho odbourávání jsou 

řízeny hormony inzulínem, adrenalinem a glukagonem. 

Hydrolýzou glykogenu je získána glukóza pro buněčnou respiraci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. Glykogen [11] 

 

Chitin a chitosan 

 Chitin je dalším z velmi rozšířených polysacharidů, je to látka užívaná členovci, jako 

jsou pavouci, hmyz či korýši ke tvorbě jejich exoskeletů, tedy jejich vnější kostry. Tato 

problematika byla sledována v pracích [5], [12].  Čistý chitin má kožovitou strukturu, bývá ale 

„vytvrzen“ např. uhličitanem vápenatým. Chitin lze taktéž nalézt v buněčných stěnách hub. 

Nejčastěji se chitin získává právě ze schránek mořských živočichů. Chitosan se průmyslově 

připravuje chemickou cestou z chitinu.  

Rozdíl mezi chitinem a chitosanem je dán jejich rozpustností ve zředěných roztocích 

slabých kyselin. Chitin a chitosan jsou biokompatibilní, vykazují schopnost zastavovat 

krvácení a omezují srážlivost krve, což je předurčuje k použití v lékařství. Lze z nich vytvářet 

tenké vrstvy, které jsou propustné pro vzduch, což je další využitelná vlastnost při regeneraci 

tkání. Tenké fólie se využívají především v zemědělství a potravinářském průmyslu. Polymery 

na bázi chitinu a chitosanu je možné dobře zpracovávat extruzí. Jde o biopolymer, který je 

poživatelný, což samozřejmě zvyšuje oblast jeho využití v dalších odvětvích. Produkcí chitinu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gluk%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glykogenol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inzul%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adrenalin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glukagon
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a chitosanu se v dnešní době zabývá více jak 60 společností.  Monomerem chitinu je N-

acetylglukosamin. 

 

Obrázek 7. Chemická struktura chitinu [12] 

 

3.1.2 Bílkoviny 

 Bílkoviny, také označované jako proteiny, jsou vysokomolekulární přírodní látky a 

základními stavebními jednotkami těchto proteinů jsou aminokyseliny, které jsou vázány tzv. 

peptidovou vazbou a které tvoří obrovské řetězce s molekulovou hmotností i několik 

miliónů.  Tato problematika byla sledována v pracích [1], [4], [5], [13], [14]. Jsou to tedy 

biopolymery, jejíž kostru tvoří v podstatě řetězce 𝛼-aminokselin spojených mezi sebou 

peptidickou vazbou, obsahující obvykle 100 – 2000 aminokyselinových zbytků. Minimální 

molární hmotnost bílkovin je 10 000 g/mol. Menší oligomery aminokyselin řadíme mezi 

peptidy. Pořadí aminokyselin v polypeptidovém řetězci je pro každou bílkovinu jedinečné a 

geneticky dané. Drobné změny primární struktury (vyvolané mutacemi genu) mohou vést 

k podstatné změně vlastností dané bílkoviny. Této skutečnosti využívá proteinové 

inženýrství, které se cílenými mutacemi snaží změnit (vylepšit) vlastnosti jednotlivých 

proteinů. V buňce se vyskytuje několik set až tisíc různých bílkovin, které zajišťují její základní 

funkce a liší se jak chemickou stavbou (především pořadím aminokyselin v peptidovém 

řetězci - tzv. primární strukturou), tak prostorovým uspořádáním. Studiem závislosti obsahu 

jednotlivých bílkovin na fysiologickém a pathologickém stavu buněk (resp. organismů) se 

zabývá proteomika. Univerzální systém klasifikace bílkovin neexistuje. Lze je třídit např. na 

základě rozpustnosti (albuminy, globuliny), na základě isoelektrického bodu (kyselé, 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/aminokyseliny.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/peptidy.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/struktura_biopolymeru_primarni.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/mutace.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/gen.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/inzenyrstvi_proteinove.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/inzenyrstvi_proteinove.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/inzenyrstvi_proteinove.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/proteomika.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/albuminy.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/globuliny.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/bod_isoelektricky.html
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neutrální, basické), na základě molekulové hmotnosti (malé a velké), nebo na základě tvaru 

molekuly. Zvláštní skupinu tvoří bílkoviny zabudované do biologických membrán. Podle 

složení lze bílkoviny dělit na bílkoviny jednoduché a složené. Důležitější je však dělení 

bílkovin podle funkce. Za přípravu enzymů a virových proteinů v čistém stavu získali roku 

1946 J.H.Northorp a W.M.Stanley Nobelovu cenu. 

 Proteiny jsou degradovatelné působením enzymů. 

 

Obrázek 8. 3D struktura proteinu je dána jeho terciární strukturou. Výsledné prostorové 

uspořádání proteinu je závislé na pořadí jednotlivých aminokyselin v řetězci. Různé 

aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich 

vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ 

konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů [13] 

 

Základní vlastnosti bílkovin 

V bílkovinách jsou aminokyseliny vzájemně vázány aminoskupinami –NH2 a 

karboxylovými skupinami –COOH amidovou vazbou –NH–CO– (amidy), která se v případě 

proteinů nazývá peptidová vazba. 

Podle počtu aminokyselin, které jsou v molekule takto navázány, rozlišujeme 3 podskupiny: 

- oligopeptidy (2 – 10 aminokyselin) 

- polypeptidy (11 – 100) 

- vlastní bílkoviny – proteiny (více než 100 aminokyselin) 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/bilkoviny_jednoduche.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/bilkoviny_slozene.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/bilkoviny_-_rozdeleni_podle_funkce.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/bilkoviny_-_rozdeleni_podle_funkce.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/hesla/bilkoviny_-_rozdeleni_podle_funkce.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/nobeliste/nobeliste.chronologicky.html#Northorp_John_Howard
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/nobeliste/nobeliste.chronologicky.html#Stanley_Wendell_Meredith
http://cs.wikipedia.org/wiki/3D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyseliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyseliny
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Pořadí aminokyselin v řetězci proteinu označujeme jako primární strukturu nebo 

také sekvenci. Z 21 aminokyselin, které se vždy vyskytují v lidském organismu, může v 

případě jednoduchého proteinu, složeného ze 100 aminokyselin, vzniknout 20100  (tj. asi 

1,3 ∙ 10130 ) rozdílných primárních proteinových struktur. Z toho vyplývá, že existuje daleko 

větší množství různých proteinů, než je jich obsaženo ve všech živých organismech na Zemi. 

Struktura mnoha proteinů je již známá, např. myoglobinu a hemoglobinu. U blízce 

příbuzných živočišných druhů jsou si struktury velmi podobné. 

Molekuly proteinů mohou vytvářet protáhlé, vláknité, ve vodě nerozpustné 

struktury, skleroproteiny, a kulovité nebo elipsoidní, ve vodě rozpustné sferoproteiny. V 

protikladu ke skleroproteinům, kde patří např. kolagen, keratin, fibroin, tvořící vlasy, 

rohovinu, chrupavky…, lze skoro u všech sferoproteinů, kde patří např. enzymy, svalová tkáň, 

varem nebo působením kyselin a louhů, tj. změnou pH, rozrušit jejich terciární a sekundární 

strukturu. Přitom se ztrácejí některé biologické vlastnosti proteinů, např. schopnost enzymů 

štěpit potravu nebo svalovou kontraktivitu. Tělu cizí proteiny vyvolávají svou přítomností 

reakci antigen–protilátka, a proto nesmí být nikdy přímo vpraveny do krevního oběhu. 

 

Funkce bílkovin 

Bílkoviny jsou základem všech živých organismů a jsou konstruovány tak, aby v něm 

plnily různé funkce. Mezi tyto funkce patří: 

- funkce stavební – kolagen, elastin, keratin 

- funkce transportní a skladovací - hemoglobin, transferin 

- funkce zajišťující pohyb - aktin, myosin 

- funkce katalytické, řídící a regulační - enzymy, hormony, receptory… 

- funkce ochranné a obranné - imunoglobulin, fibrin, fibrinogen 

 

 

Příklady některých bílkovin: 

a) Kolagen 

Kolagen je skleroprotein, ve vodě nerozpustná bílkovina, která je základní stavební 

hmotou pojivových tkání. Tato problematika byla sledována v pracích [4], [15]. Tvoří 25–

http://cs.wikipedia.org/wiki/Myoglobin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enzym
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transferin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Myosin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enzym
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hormon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imunoglobulin
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibrin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fibrinogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pojivov%C3%A1_tk%C3%A1%C5%88
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30 % všech proteinů v těle savců, je složkou mezibuněčné hmoty. V současnosti je známo 

nejméně 27 rozdílných typů kolagenů. Samotný kolagen hraje důležitou roli i při stárnutí 

organismu. 

Molekula kolagenu je tvořena hlavně aminokyselinami, glycinem, prolinem a 

hydroxyprolinem. Hydroxyprolin vzniká posttranslační modifikací prolinu za účasti kyseliny 

askorbové – vitamínu C. Kolagen je tvořen ze dvou řetězců, které jsou velmi podobné pořadí 

aminokyselin. Základní jednotkou kolagenu jsou řetězce tvořící trojitou spirálu. Označujeme 

je jako tropokolagen a jsou dlouhá přibližně 256nm.  

Kolagenní vlákna mají komplexní vláknitou strukturu. Vyskytují se ve všech typech 

pojivových tkání. Jsou měkká, ohebná, pružná a vysoce pevná vlákna. Uvádí se, že 1𝑚𝑚2 

kolagenních vláken udrží až 50 kg. Tyto vlákna mají ve svazcích bílou barvu. Ve tkáních 

mohou být uspořádány do řídkých sítí, nebo do svazků – šlachy. Tloušťka kolagenního vlákna 

se pohybuje mezi 1-20𝜇𝑚, délka může být různá. Při větším zvětšení se vlákna přestanou 

jevit jako homogenní struktura a můžeme pozorovat podélné pruhování. 

Existuje celá řada kolagenů. Nejdůležitější je kolagen typu I, II, III, IV a V. 

Nejrozšířenější je typ I, ten představuje 90% veškerého kolagenu v organismech. Je přítomen 

v pokožce, šlachách, kostech a zubech. Typ II se vyskytuje v chrupavkách. Typ III je kolagen 

embryonálního vývoje, později je nahrazován typem I. Typ IV se vyskytuje v bazální 

membráně epitelů. Kolagen V typu je charakteristický pro stěnu krevních cév.  

        

Obrázek 9. Vlákno kolagenu [15] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Savci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Collagentriplehelix.png
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b) Hemoglobin 

Hemoglobin je červený transportní metaloprotein červených krvinek u obratlovců a 

některých dalších živočichů. Tato problematika byla sledována v pracích [4]. Hlavní funkcí 

hemoglobinu je transport kyslíku do plic, nebo žaber do tkání a opačným směrem 

odstraňování oxidu uhličitého z tkání do polic.  

Běžný hemoglobin dospělého člověka se skládá ze čtyř podjednotek. Každá 

podjednotka je tvořená bílkovinnou částí – globinem, a nebílkovinnou částí – hemem. Člověk 

má během svého vývoje různé typy hemoglobinu. Všechny tři lidské hemoglobiny mají stejný 

hem, liší se ale v bílkovinné složce. Hemoglobin dospělého typu je syntetizován v dospělosti. 

Tvoří 97% veškerého hemoglobinu v dospělém organismu.  

Každý monomer globinu má primární strukturu, která je určena pořadím 

aminokyselin. Dále je uspořádán do sekundární struktury osmi helixů. Označované písmeny 

A – H.  

 

Obrázek 10. Struktura hemoglobinu [ZO 1] 

 

c) Aktin 

 Aktin je lobulární strukturní protein, který polymeruje v dlouhá vlákna zvaná 

mikrofilamenta. Tato problematika byla sledována v pracích [4], [16]. Mikrofilamenta tvoří 

součást cytoskeletu buňky, vytvářejí její tvar, poskytují jí oporu a umožňují pohyby uvnitř 

buňky i pohyb buňky samotné. Mikrofilamenta také zpevňují některé mezibuněčné spoje a 

při dělení umožňují zaškrcení a oddělené dceřiných buněk. Aktin je jedna z nejhojnějších 

intracelulárních bílkovin eukaryotických buněk a jeho struktura je vysoce konzervativní. Aktin 

izolovaný z kvasinky a aktin člověka se shodují více než 90% aminokyselin.  

Aktin je polypeptid tvořený 375 aminokyselinami. V buňkách organismů bylo 

nalezeno 6 isoforem aktinu.  Jednotlivé typy aktinu se liší v několika aminokyselinách, ale 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heme.svg
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mohou existovat v jedné buňce a pravděpodobně polymerují i v jednu mikrofilamentu. 

Nejvíce rozšířeným aktinem ve většině buněk je aktin. 

 

Obrázek 11. Struktura G-aktinu [16] 

 

d) Enzymy 

 Enzymy jsou jednoduché, nebo složené bílkoviny, které katalyzují chemické 

přeměny v živých organismech. Tato problematika byla sledována v pracích [4]. Enzymy 

určují jak povahu, tak i rychlost chemických reakcí a vytvářejí tak v živých organismech 

harmonickou souhru chemických funkcí. Aktivita enzymů spočívá v ovlivnění rychlosti 

chemických reakcí snižováním jejich aktivační energie. Tato aktivita je závislá zejména na 

koncentraci substrátu, teplotě, pH, aktivátorech a inhibitorech.  

 V lidském organismu je asi 300 různých druhů enzymů. Typickým příkladem jsou 

trávicí enzymy, enzymy vylučované slinnými žlázami, žaludeční stěnou a slinivkou břišní. Tyto 

enzymy katalyzují štěpení potravy na menší vstřebatelné molekuly. V některých případech 

zajišťují biokatalytickou úlohu molekuly RNA. Tyto typy RNA s enzymatickou funkcí se 

nazývají ribozomy.  

 Složené enzymy jsou tvořené bílkovinnou částí označovanou jako apoenzym a 

nebílkovinnou částí označovanou jako kofaktor. Kofaktor se podílí na aktivní přeměně 

substrátu na produkt. Kofaktory se dále dělí na prostetické skupiny, ionty kovů a také 

koenzymy. 

6 hlavních kategorií enzymů: 

- EC 1 Oxidoreduktázy – katalyzují oxidačně-redukční reakce 

- EC 2 Transferázy – přenášejí funkční skupiny (metyl, acetyl) 

- EC 3 Hydrolázy – katalyzují hydrolýzu chemických vazeb 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Actin_with_ADP_highlighted.png
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- EC 4 Lyázy – štěpí chemické vazby jiným způsobem než hydrolýzou či redoxní reakcí 

- EC 5 Isomerázy – katalyzují isomerisační reakce 

- EC 6 Ligázy – spojují dvě molekuly kovalentní vazbou 

 

Obrázek 12. Schéma enzymu [ZO 2] 

 

e) Imunoglobulin 

 Imunoglobulin, jak už sám název trochu napovídá, je protilátka. Tato problematika 

byla sledována v pracích [4], Je to protein, který je schopen jako součást imunního systému 

identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie, viry) v těle. Protilátky jsou nositeli humorální 

imunity. Imunoglobuliny jsou během imunitní odpovědi syntetizovány a vylučovány 

plazmatickými buňkami. Molekula imunoglobuliny má tvar Y, a skládá se ze dvou identických 

lehkých řetězců, a dvou těžkých řetězců, které jsou navzájem spojeny pomocí disulfidových 

můstků. Každý řetězec můžeme pomyslně rozdělit na funkční oblasti domény. Část řetězců 

směrem k amino-konci se nazývá variabilní oblast, naopak část řetězce směrem ke 

karboxylovému konci je oblast konstantní. Variabilní oblasti jsou heterogenní, což znamená, 

že u různých dvou lidí nikdy nebyly nalezeny dvě variabilní oblasti se stejnou sekvencí 

aminokyselin.  

Lehký řetězec – známe dva typy, kappa a lambda. Oba jsou tvořeny z cca 211 – 217 

aminokyselin. Jsou si velmi podobné, ale nikdy se v jedné molekule nevyskytují současně. 

Variabilní oblast tvoří asi polovinu řetězce, druhá polovina je konstantní. 

Těžký řetězec – známe pět typů, které se liší strukturou konstantní oblasti. Jsou označovány 

jako 𝛼, 𝛾, 𝛿, 휀, 𝜇. Těžké řetězce 𝛼 𝑎 𝛾 jsou tvořeny přibližně ze 450 aminokyselin, 𝜇 a 휀 tvoří 

asi 550 aminokyselin. Variabilní oblasti tvoří asi ¼ amino-konce těžkého řetězce. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Purine_Nucleoside_Phosphorylase.jpg
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Obrázek 13. Třídy imunoglobulinů [ZO 3] 

 

Formy imunoglobulinů: 

 Podle typu těžkého řetězce, který je tvořen imunoglobulinem, rozdělujeme formy 

na pět tříd, izotopů:  

- IgA – tvoří asi 15 – 20% sérových imunoglobulinů. Proniká do trávicího traktu, nachází 

se v mléku, slzách a slinách. Je to protilátka, která pomáhá bojovat proti patogenům, 

které se dostaly na vnější, nebo i vnitřní povrch těla. 

-  IgG  – je nejčastěji se vyskytující imunoglobulin, je přítomen v krvi a v tkáňovém 

moku. Je to jediný izotyp, který může přecházet přes placentu a chrání tak plod před 

choroboplodnými zárodky, dříve než se vytvoří jeho vlastní imunitní systém. Váže se 

na viry, bakterie i houby je dokáže zničit.  

- IgD – tvoří asi 1% membránových proteinů mladých B-lymfocytů. Jeho funkce je 

neznámá. Možná slouží jako regulační receptor. 

- IgE – obsahuje ze všech imunoglobulinů největší obsah sacharidů. Je přítomen na 

membráně basofilních granulocytů a žírných buněk. Hraje roli při hypersenzitivitě a 

ochraně vůči parazitům. 

- IgM – tvoří polymery, nejčastěji se vyskytuje jako pentamer, někdy dokonce i jako 

hexamer. Jsou to velké, těžko rozpustné molekuly. Vyskytuje se hlavně v séru, tedy 

v krvi, někdy i v tělních sekretech.  

Protilátky, které produkuje jedna plazmatická buňka, se mohou lišit typy těžkého 

řetězce. Buňka může produkovat více tříd imunoglobulinů naráz, ale všechny imunoglobuliny 

produkované jednou plazmatickou buňkou jsou specifikované pro určitý antigen, mají 

stejnou variabilní oblast. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mono-und-Polymere.svg
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3.1.3 Nukleové kyseliny 

Nukleové kyseliny jsou biochemické makromolekulární látky tvořené 

polynukleotidovým řetězcem. Tato problematika byla sledována v pracích [4], [17], [18]. 

Vedle bílkovin mají největší význam pro živé soustavy. V jejich molekulách je uchovávána 

dědičná informace buňky, která je následně přepisována do struktur bílkovin. Nukleové 

kyseliny určují program činnosti buňky a nepřímo i celého organizmu. Nukleové kyseliny se z 

tohoto důvodu nalézají ve všech živých buňkách a virech, a to hlavně v jádrech buněk, ale i 

např. v mitochondriích, chloroplastech. Jejich nejdůležitější schopností je schopnost 

replikace.  

Skládají se z několika složek: 

-  obsahují kyselou složku – zbytek 𝐻3𝑃𝑂4 

-  zásadité složky – purinové, nebo pyramidové báze 

- monosacharid – 2-deoxy-D-ribosa, nebo D-ribosa 

Podle uvedených monosacharidů se také dělí na deoxyribonukleové a ribonukleové 

kyseliny = DNA a RNA.  

Deoxyribonukleová kyselina, neboli DNA zajišťuje zachování dědičných znaků 

v buněčném jádře. Její molekula je tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci. Její cukerná 

složka je 5C cukr 2-deoxy-D-ribosa. Jako dusíkaté báze jsou zastoupeny deriváty purinu - 

Adenin, Guanin, a pirimidinu - Cytosin, Thymin. Mezi nukleovými bázemi protějších vláken 

dochází k vazebným interakcím. Mluvíme zde o zákonu komplementarity. Spolu se váží vždy 

jen 2 specifické nukleové báze (vždy 1 báze pyrimidinová a 1 purinová) a to sice Adenin a 

Thymin a Cytosinem a Guaninem. Mezi sousedními bázemi navíc působí van der Waalsovy 

síly. Obě polynukleotidová vlákna (primární struktura DNA) vytváří pravotočivou šroubovici 

označovanou jako double helix (sekundární struktura DNA). DNA je chemicky stabilnější, než 

RNA. Jak již bylo řečeno, právě replikace DNA je schopnost zajišťující dědičnost. Pro 

rozmnožování je nezbytné, aby potomek dostal plnohodnotnou genetickou informaci. Při 

replikaci vzniknou z jedné mateřské molekuly DNA dvě naprosto stejné DNA dceřiné. 

Klíčovou roli při replikaci DNA mají enzymy. U člověka se vyskytuje 5 druhů enzymů 

označované jako DNA dependentní DNA polymerázy. 

Ribonukleová kyselina, neboli RNA zajišťuje přenos dědičných znaků do struktury 

bílkovin.  Její molekula je tvořena jen jedním polynukleotidovým vláknem. Sacharidovou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biochemie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Makromolekul%C3%A1rn%C3%AD_l%C3%A1tka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polynukleotidov%C3%BD_%C5%99et%C4%9Bzec&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vir
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složku tvoří 5C cukr D-ribosa. Nukleové báze tvoří Adenin, Cytosin, Guanin a Uracyl. RNA, 

díky OH skupinám,  může sama vykonávat i některé enzymatické funkce (štěpení esterové 

vazby, katalýza, polymerace...). Díky tomu se usuzuje, že u prvních praorganismů byla 

nositelkou genetické informace právě RNA. RNA je na rozdíl od DNA nestabilní v alkalickém 

prostředí.  

Jsou známé 3 základní typy RNA:  

o mRNA 

o tRNA 

o rRNA 

 

DNA a RNA se tedy v primární struktuře liší tím, že RNA využívá ke stejné funkce 

místo thyminu uracil. DNA vytváří stabilní dvoušroubovici, ve které jsou jednotlivá vlákna 

antiparalelní, jdou tedy proti sobě.  

V DNA i v RNA jsou vždy čtyři druhy nukleotidů. Jejich různým pořadím v řetězci lze 

dosáhnout obrovského počtu kombinací. Právě sekvence jednotlivých druhů nukleotidů, 

který se nazývá tzv. primární strukturou, v sobě uchovává genetickou informaci. 

 

Obrázek 14. Náčrtek DNA [4] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvou%C5%A1roubovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetick%C3%A1_informace
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3.1.4 Polyestery produkované mikroorganismy 

Některé přírodní polyestery jsou produkovány bakteriemi tehdy, mají-li k dispozici  

nadbytek uhlíku. Tato problematika byla sledována v pracích [5], [19], [20]. Jsou to 

v podstatě zásobní látky uložené ve formě granulí v cytoplasmě, které bakterie spotřebuje, 

nemá-li jiný zdroj obživy. Do této kategorie patří např. polyhydroxyalkanoáty (PHA), mezi 

které se řadí polyhydroxyvalerát (PHV), polyhydroxybutyrát (PHB). 

 Z technického hlediska jsou zajímavé především vlastnosti polyhydroxybutyrátu, 

neboť se velmi podobají vlastnostem polypropylenu, ale samozřejmě se schopností 

biodegradace. Polyhydroxybutyrát má teplotu tání 180°C a teplotu skelného přechodu 5°C. 

Jedná se o tuhý materiál, odolný vůči oxidaci, nerozpustný ve vodě, či dokonce relativně 

odolný vůči hydrolýze, čímž se liší od ostatních biopolymerů.  

 Přírodní polyestery se v současné době produkují synteticky v bioreaktorech, kde se 

v substrátech, které obsahují vhodný zdroj uhlíku pěstují mikroorganismy. Po dosažení 

požadovaného objemu jsou buněčné stěny narušeny a výsledný biopolymer je separován.  

 Využití těchto přírodních polyesterů je zejména v medicíně a to při výrobě 

kontrolovaně uvolňovaných léčiv a chirurgických nití.  

 

3.2 Speciální biopolymery 

 Řada monomerů, které se vyskytují v přírodě, může být zcela jistě podrobena 

polymeraci. Tato problematika byla sledována v pracích [5], [20], [22], [23], [26], [27]. Takto 

získané polymery bývají také někdy označovány jako „syntetické biopolymery“, protože 

nejsou produktem živých organismů, ovšem chovají se jako biopolymery, vykazují jejich 

vlastnosti a jejich monomery mají původ v živých systémech. Jako u všech biopolymerů je 

jejich nejdůležitější vlastností biodegradovatelnost. Mezi nejběžnější zástupce těchto 

speciálních biopolymerů patří kyselina polylaktidová (PLA) a triglyceroly. 

 

Polylaktidová kyselina (PLA) 

 Kyselina polylaktidová, také označována jako polymléčná se vyrábí z kyseliny 

mléčné, která vzniká např. fermentací cukrů, nebo škrobů. Vhodně voleným procesem je 
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možné vyrobit vysokomolekulární materiál i polymer s molární hmotností 100 000, který 

vykazuje poměrně dobré technické vlastnosti pro běžné aplikace.  

 Pro dosažení vyšší teplotní stability se tyto polymery dále modifikují. Při 80° až 

100°C nastává krystalizace. Polymer je tuhý a křehký, ale s použitím plastifikačních činidel je 

možné zvýšit tažnost a houževnatost. Mez pevnosti v tahu je obvykle 60 MPa a prodloužení 

je 8%. Již zmíněnou plastifikací se polymer modifikuje a jeho prodloužení se zvýší dokonce až 

na 300% s pevností v tahu 40 MPa.  

 PLA je plně biodegradovatelná. Biodegradace probíhá hydrolýzou esterových vazeb 

kyseliny mléčné, která je přeměňována mikroorganismy na vodu a oxid uhličitý. 

Biodegradace probíhá za normálních podmínek poměrně pomalu. Dojde-li ke zvýšení 

degradační teploty nad teplotu skelného přechodu, která se pohybuje okolo 55°C, zvyšuje se 

tím i rychlost rozkladu. Při teplotě 60° až 70°C se PLA rozloží do 1 měsíce.  

 PLA je zpracovávána jako běžné polyolefiny, avšak pod teplotou 200°C z důvodu 

zamezení teplotní degradace.  

 PLA může být svými parametry srovnatelná se syntetickými polymery, avšak cena je 

dosti limitujícím faktorem jejího použití. Největšího uplatnění nachází při výrobě plastových 

obalů, hygienických produktů, kompostovatelných nádob pro rostliny či dokonce 

kuchyňského náčiní na jedno použití. Pomalu se začíná využívat i v medicínských aplikacích, 

jako jsou kostní implantáty či šrouby. Největší využití PLA je při výrobě vláknových 

kompozitních systémů s přírodními rostlinnými vlákny a to především lněnými.  

 

Trigliceroly 

 Živočišné tuky a rostlinné oleje jsou tvořeny nenasycenými mastnými kyselinami. 

Jde o velmi rozsáhlou skupinu biomolekul, které se v poslední době dostávají do popředí a to 

především pro možnost využití jako surovinový zdroj pro výrobu biodegradovatelných 

polymerů. Některé z těchto produktů jsou již dobře známy jako nátěrové hmoty nebo díky 

použití v kosmetice. Rostlinné oleje reprezentují okolo 80% veškeré světové produkce tuků. 

Komerčně se tyto oleje vyrábí ze semen sóji, slunečnice, lnu, oliv, podzemnice, mandlí, 

kokosových ořechu atd. Tyto oleje jsou surovinou pro výrobu pryskyřic, dále použitelných 

pro výrobu kompozitních materiálů, často kombinovaných s přírodními rostlinnými vlákny. 
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Tento typ kompozitních materiálů má velmi dobré mechanické vlastnosti, které je možné 

využít zejména v automobilovém průmyslu a stavebnictví.   
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4. Výroba a zpracování 

biopolymerů 

4.1 Výroba 

Biopolymery obecně vznikají spojováním monomerů. Tato problematika byla 

sledována v pracích [1], [2], [3], [5], [22], [23]. Při této reakci vzniká vždy molekula vody. 

Biopolymery rostlinného původu se vytváří na základě fotosyntézy a to např. ve formě 

vláken jako celulózové mikrofibrily, nebo granulí jako škrobová zrna. Biopolymery 

živočišného původu vznikají z aminokyselin a velmi často vytváří vláknité struktury, např. 

vlna, hedvábí. Biodegradovatelné polymery jsou vyráběny a zpracovávány prakticky stejnými 

způsoby jako komerční polymery. 

 Makromolekulární látky vznikají chemickými reakcemi – polyreakcemi. Mezi tyto 

reakce patří: 

1. Polymerizace 

2. Polykondenzace 

3. Polyadice 

Tyto reakce se liší pouze mechanismy, které souvisí s charakterem chemických  

sloučenin a zvolenou polymerizační technikou. Všechny tyto reakce jsou v praxi většinou 

ještě urychlovány vhodnými katalyzátory. 

 

4.1.1 Polymerizace 

 Polymerizace je chemická reakce, při které z molekul monomerů vznikají polymery. 

Chemické složení výsledného polymeru se neliší od složení výchozího monomeru. Proto, aby 

mohl monomer polymerizovat, musí jeho molekula obsahovat minimálně dvě funkční 

skupiny schopné reakce. Ty vznikají např. rozštěpením jedné ze dvou vazeb tvořících dvojnou 

vazbu v monomeru, za vzniku radikálů, které se následně spojují v makromolekulu. 
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Makromolekulární řetězec roste ve velmi krátké době. V každém stádiu reakce je vedle sebe 

přítomný nezreagovaný monomer i makromolekuly vytvořeného polymeru.  

 Pokud se při polymerizace používá pouze jeden monomer, jde o homopolymerizace, 

pokud je monomerů více, hovoříme kopolymerizaci.  

 Podle způsobu provedení, tedy podle používané techniky se polymerizace dále dělí 

na několik typů: 

1. Blokovou 

2. Suspenzní 

3. Roztokovou 

4. Emulzní 

 

4.1.2 Polykondenzace 

Polykondenzace je reakce, při které dochází k tvorbě makromolekulárního řetězce 

z monomerů, ale i nízkomolekulární produkt, nejčastěji voda. Obdobně jako u polymerizace, 

musí monomery obsahovat alespoň dvě funkční skupiny pro to, aby reakce proběhla. Reakce 

probíhá postupně v celé hmotě  a rychlost polykondenzace je oproti polymerizace mnohem 

menší a probíhá řádově i několik hodin. Složení výsledného polymeru má jiné chemické 

složení, než složení vstupujícího monomeru, což je základní rozdíl mezi polykondenzací a 

polymerizací. Polykondenzačními reakcemi se vyrábí různé pryskyřice. 

 

4.1.3 Polyadice 

 Polyadice je reakce, při které reagují dva monomery opět s různými funkčními 

skupinami. Jeden monomer musí obsahovat proton (kyslík, vodík), který se pak může uvolnit 

ze své funkční skupiny. Tento uvolněný proton se poté přesune na druhý monomer a tím 

dojde ke spojení ke spojení obou monomerů. Tento děj se neustále opakuje. U polyadice 

nevznikají žádné vedlejší produkty. Složení výsledného produktu se při polyadici neliší od 

složení výchozích směsí. Reakční rychlost je nízká. 
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 Kromě základních tří reakcí, které zde byly stručně popsány – polymerace, 

polykondenzace a polyadice, existuje mezi jednotlivými způsoby příprav výroby, mnoho 

případů vzniku makromolekulárních látek pochody, které se nedají vysloveně označit jako 

jedna z uvedených reakcí.  

 

4.2 Zpracování 

 Způsoby zpracování polymerních materiálů na konečné výrobky i polotovary je 

realizován mnoha technologickými postupy. Tato problematika byla sledována v pracích [1], 

[3], [5]. Základní principy byly přitom převzaty často z jiných oborů, jako např. zpracování 

kovů, zpracování kaučuku, ale ovšem s tím rozdílem, že technologické podmínky musely být 

přizpůsobeny specifickým vlastnostem polymerů.  

 Biodegradovatelné polymery (biopolymery) jsou zpracovávány obdobnými způsoby 

jako klasické komerční termoplasty. Mezi základní tyto procesy patří: 

1. Vstřikování 

2. Vytlačování 

3. Odlévání 

4. Vyfukování 

5. Tvarování za tepla 

6. Spřádání vláken 
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5. Degradace biopolymerů 
Na začátek by bylo vhodné uvést, co je to vlastně degradace. Tato problematika byla 

sledována v pracích [3], [5], [20], [21], [24]. Slovem degradace se rozumí změna struktury a 

vlastností polymerů, v našem případě biopolymerů způsobenou rozkladovými procesy. 

Během degradace jsou polymery převedeny nejprve na příslušné monomery, které jsou 

následně mineralizovány. Rychlost degradace závisí především na působení vnějších 

podmínek v závislosti na čase. Procesům degradace podléhají především polymery přírodní, 

které jsou k degradaci, respektive biodegradaci přímo uzpůsobeny – podléhají biologickému 

rozkladu samy o sobě bez jakýchkoliv přísad, v čemž tkví jejich hlavní síla a přednost, tak 

polymery syntetické, kde časová závislost rozpadu polymeru je dlouhá, řádově desítky až 

stovky let, což je naopak negativním důsledkem v oblasti ekologie.  

 Schopnost degradace polymerů je možné jednoduše vyjádřit graficky modelovou 

závislostí neporušenosti (integrity) polymeru na čase. Horizontální osa je časová, osa 

vertikální znázorňuje index integrity polymeru. Zatímco časová závislost nedegradovatelných 

syntetických polymerů je prakticky konstantní, u biopolymerů tato závislost po určité době 

strmě klesá. Viz obrázek: 

                

Nedegradovatelné polymery    Polymery snadno degradovatelné  

Obrázek 15. [5] 

 

 V přírodě existuje několik způsobů, jak mohou polymery zdegradovat. Patří zde 

hydrolýza, oxidace, fotodegradace a biodegradace. Obecně jsou tyto jmenované způsoby 

směšovány v proces jeden. V oblastu biopolymerlů se budeme soustředit především na 

jeden způsob degradace, čimž je biodegradace 
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5.1 Biodegradace 

Biodegradací se rozumí rozklad polymeru působením mikroorganismy, jako jsou 

bakterie,houby a řasy v bioaktivním prostředí, jakým je například kompost. Tato 

problematika byla sledována v pracích [5], [19], [20], [21], [23], [24], [26]. Poškození plastu 

mikroorganismy je tydy podmíněno okolním prostředím místa, na kterém se výrobek 

nachází. Toto prostředí musí umožňovat existenci mikroorganismů. Působením těchto 

mikroorganismů se polymer, respektivě plast rozloží na oxid uhličitý, nebo metan, vodu a 

případně malý organický zbytek – biomasu. Tento rozkladový proces je označován jako 

mineralizace.  

Mineralizace ja pak definována jako přeměna biomasy na plyny (oxid uhličitý, 

metan, sloučeniny dusíku), vodu, minerály a zbytkovou biomasu. Celý proces mineralizace je 

ukončen v okamřiku, kdy je celý objem biomasy spotřebován a veškerý uhlík je přeměněn na 

oxid uhličitý. Kompletní mineralizace je tedy reprezentována opětovným začleněním 

chemických prvků do přírodního cyklu. Za určitých specifických podmínek dochází k rozkladu 

v krátkém časovém úseku, a to přibližně do jednoho roku.  

Nejčastějším činitelem biodegradace bývají plísně. Každá z těchto plísní vyžaduje 

pro své působení určité optimální podmínky. Pro většinu plísní je optimální teplota 25 – 

35°C. Minimální teplota, kdy již dochází k odumírání vegetativní části organismů je zhruba 

0°C. Maximální teplota je pak okolo 45°C.  Pro plísně je dále důležitá vlhkost vzduchu, která 

ideálně činí 95 %.  

Mezi další podmínky, které musí být splněny pro růst mikroorganismů řadíme i pH. 

Celkově můžeme tydy říci, že stupeň biodegradace v půdě závisí na půdních podmínkách, 

jako je teplota, vlhkost, stupeň provzdušnění a kyselost půdy, a dále na koncentraci 

mikroorganismů. Do procesu biodegradace se dostávají i makroorganismy, jako jsou 

mnohonožky, stonožky, brouci, červi, žížaly.  

Díky všem přírodním rozkladovým procesům se atomy uhlíku vracejí zpět ve formě 

oxidu uhličitého do ekosystému, aby mohly být znovu využity v procesu fotosyntézy a 

následně se znovu staly součástí biopolymerů.  
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6. Průmyslové využití biopolymerů  
 Průmyslově používané biopolymery můžeme rozdělit do několika skupin, lišících se 

druhem surovinového zdroje a způsobem produkce. Tato problematika byla sledována 

v pracích [5], [19], [20], [21], [25], [26], [27]. Patří zde biodegradovatelné polymery získané 

přímou cestou z přírodních zdrojů, biodegradovatelné polymery produkované fermentačními 

procesy a biodegradovatelné polymery vyráběné chemickou cestou z přírodních monomerů.  

 Nejčastějším případem průmyslově využívaného biopolymeru je škrob. Plasty 

odvozené od škrobu tvoří až 4/5 komerčně využívaných bioplastů. Důvody jsou zřejmé, a to, 

že škrob je ze všech biopolymerů nejlevnější, po přídavku aditiv je termoplastický a je dobře 

zpracovatelný běžnými metodami, jaké jsme si uvedli v kapitole 4. 2. Zákonitě všechny klady 

musí být kompenzovány i nějakými zápory. Mezi tyto zápory a tedy limitující faktory pro 

využívání škrobu v průmyslu jsou jeho špatné fyzikální a chemické vlastnosti. A to zejména 

špatná odolnost vůči vodě a nízká pevnost. Výjímku tvoří tzv. PLA. Jedná se o materiál na bázi 

z kyseliny polyaktidové (PLA). Při výrobě PLA se škrob za vysokých teplot rozštěpí na glukózu 

a následně fermentuje bakteriemi mléčného kvašení na kyselinu mléčnou. Následuje 

polymerizace na PLA, jejíž konečnou fázi je možno provádět na existujících linkách k výrobě 

PE a PP. PLA se rozpadá i do 30 dnů, rychlost rozpadu lze ovšem regulovat. Produkty na bázi 

polyamidové kyseliny se využívají zejména v zemědělství – fólie a kompostovatelné pytle. 

PLA je čirý, díky čemuž se hojně uplatňuje v obalovém průmyslu, ale i při výrobě talířů, šálků 

a příborů na jedno použití. Na trhu se objevily již také láhve z tohoto materiálu. Výhodou PLA 

je jeho naprostá biologická bezpečnost. Lidské tělo časem PLA absorbuje, proto se z tohoto 

materiálu vyrábějí také např. chirurgické nitě, výroba speciálních kostních náhrad nebo 

vstřebatelných materiálů.  Škrob se dále hojně využívá jako přísada do klasických plastů, kde 

zvyšuje jejich degradaci. Viz kapitola 6. 1.   
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Obrázek 16. Biodegradece PLA v prostředí kompostu [23] 

 Chitin a chitosan již také dosáhly komerčního významu. Nejsou sice termoplastické, 

ale mohou být po odpaření rozpouštědla z roztoků vyrobeny ve formě tenkých fólií nebo 

vláken. Tyto fólie a vlákna mají dobré mechanické vlastnosti. Chitin a chitosan jsou používány 

jako přísady do celulózy pro zajištění pevnosti ve vlhkém prostředí. Jejich využití dále 

zahrnuje oblast biomedicínských aplikací pro výrobu kontaktních čoček, či speciálních 

prostředků pro hojení ran. 

 Dalšími surovinami pro přípravu biodegradovatelných materiálů jsou proteiny 

získané z kukuřice a ze soji, želatina vyráběna z kolagenu a kasein z kravského mléka. 

Z těchto materiálů se vyrábí vlákna, která jsou pevná, odolná tukům, mohou se prát a barvit. 

Želatina se nejvíce využívá pro zapouzdřování léků.  

Biopolymery jsou vyráběny klasickými způsoby, jak bylo uvedeno v kapitole 4. Vědci však 

také využívají biotechnologie a zpracovatelskou vynalézavost matky přírody, aby vyrobili 

bioplasty (biopolymery) z rostlin, jako jsou například kukuřice, brambory, či cukrová třtina, a 

to v buňkách bakterií a jiných živých organismů. Takto vzniklé biopolymery jsou produkovány 

mikroorganismy na základě fermentačních procesů. V komerčních procesech jsou 
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mikroorganismy pěstovány na vhodných substrátech, které slouží jako jejich potrava. Během 

těchto procesů vznikají biopolymery, které slouží jako zásobní látka pro mikroorganismy, 

které je produkují. Tyto zásobní látky, biopolymery, jsou pak extrahovány z buněk 

mikroorganismů ve formě bílého prášku. Mezi komerčně využívané biopolymery tohoto typu 

patří např. polyhydroxyalkanoát, polyhydroxybutyrát (PHB) a kopolymer polyhydroxybutyrát 

a hydroxyvalerát (PHBV). PHBV je termoplastický materiál, má značnou odolnost vůči vodě, 

v závislosti na obsahu hydroxyvalerátu vykazuje vlastnosti, které se podobají PE nebo PP a 

může být používán pro tvorbu povrchových vrstev a laminování. Vyrábí se z něho např. 

toaletní potřeby, jídelní servisy, obaly.  

  

Tabulka 1. Průmyslově nejrozšířenější druhy biodegradovatelných polymerů, jejich surovinové 

zdroje, možnosti využití a výrobci 

Základní 

polymer 

Surovinový 

zdroj 

Výhody Nevýhody Možné aplikace Výrobci 

materiálů 

Škrob Obnovitelný Nízká cena, 

rychlý proces 

biodegradace 

Špatné 

mechanické 

vlastnosti, 

hydrofilní 

Pěnové 

materiály, fólie, 

tašky, odlévané 

součásti 

Novamont 

Plantic 

Technologies, 

Rodenberg 

Biotec 

National 

Starch 

Polyhydroxy 

alkanoáty 

Obnovitelný rychlý proces 

biodegradace, 

odolný vůči 

vodě 

Vysoká cena Odlévané 

součásti 

Biomer 

Metabolix 

P&G 

Celulóza 

Acetát 

celulózy 

Obnovitelný Vysoká 

pevnost, 

odolný vůči 

vodě 

Obtížně 

zpracovatelné, 

velmi malá 

schopnost 

biodegradace 

Kompozity, 

vláknité desky 

UCB 

Mazzucchelli 

Polymery na 

bázi 

mastných 

Obnovitelný Vysoká 

pevnost 

Křehké, nízká 

schopnost 

biodegradace 

Kompozity, 

adheziva, 

kompatibilizátory 

Dow 

U Delaware 
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kyselin 

Polymery na 

bázi ligninu 

Obnovitelný Vysoká 

pevnost 

Křehké, nízká 

schopnost 

biodegradace 

Kompozity, 

adheziva, 

kompatibilizátory 

Borregard 

Polymery na 

bázi 

kolagenu a 

želatiny 

Obnovitelný Vysoká 

pevnost 

Obtížně 

reprodukovatelné 

vlastnosti 

fólie - 

Kyselina 

polyaktidová 

Obnovitelný Vysoká 

pevnost 

Křehké Vstřikování, 

výroba vláken 

Cargill-Dow 

Boehringer 

 

  

6.1 Biopolymery jako plniva v plastech 

Široké využití biopolymerů v průmyslu spočívá v jejich mísení s plasty. Tato 

problematika byla sledována v pracích [19], [20], [28]. V některých odvětvích, v zemědělství 

a pak zejména při výrobě obalů, není důležitá stálost plastu, nýbrž je žádoucí, aby plastové 

výrobky po splnění své primární funkce mohly být biologicky rozloženy. K tomuto cíli vede 

řada modifikací. Naší zájmovou oblastí je alternativa mísení (plnění) plastů s biologicky 

rozložitelným substrátem – biopolymerem. Zakomponování těchto plniv je prováděno 

tepelným zpracováním za zvýšeného mechanického namáhání, či tlaku.  

Zásadní místo jako plnivo zaujímá škrob nejrůznějšího rostlinného původu. 

Důvodem jsou pak především jeho dostupnost, tudíž ekonomické hledisko a možnosti jeho 

úprav před vlastním mísením. Rychlost samotné degradace vzniklého polymeru je pak závislá 

celou řadou podmínek. Jedná se zde o velikost částic výchozího škrobu, která pak hraje 

podstatnou úlohu, teplotu, zpracování, vlhkost, dále UV záření a v neposlední řadě pak 

samotné složení, tj. množství přidaného plniva a obsah pro-oxidantů ve směsi. Optimální 

hodnota plniva, v našem případě tedy škrobu se uvádí kolem 30 hmotnostních procent. 

Nejčastěji jsou škrobem plněny polyolefiny, zejména pak PE. Méně časté jsou pak směsi 

s PMA, PMAA, PST, PVA či PP.  

Již méně početnou skupinu biopolymerů jako plniv v plastech zaujímají bílkoviny. 

Patří zde např. směs z pšeničného glutenu a alifatických polyesterů, které mají dobré 
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fyzikální a termické vlastnosti, i biologickou degradaci. Zajímavé je i využití bílkovinných 

hydrolyzátů (BH).  Ideální zjištěný obsah BH je mezi 11 – 24 hmotnostních procent. Mezi 

syntetické plasty plněné bílkovinami patří pak zejména PVA.  

Důležité je uvést, že výsledky uváděné v souvislosti s touto problematikou ukazují, 

že biopolymerní část daného plastu je biologicky rozložitelná zcela úplně, zatímco syntetická 

část zcela úplně rozložitelná není. V konečném důsledku však plasty s biopolymerní přísadou 

vykazují rychlejší degradaci, než je tomu u plastů zcela syntetických.  

 

6.2 Produkce biopolymerů, faktory ovlivňující 

komerční rozšíření 

 Výroba biopolymerů, či biodegradovatelných polymerů je v dnešní době 

v počátcích. Tato problematika byla sledována v pracích [5], [19], [20]. S výrobou tradičních 

syntetických polymerů vyráběných z ropy se prakticky nedá ani srovnávat. Výroba biologicky 

degradovatelných polymerů z přírodních zdrojů je silně podmíněna jejich dosahovanými 

mechanickými vlastnostmi, informovaností uživatelů a hlavně cenou. Podstatným 

nedostatkem těchto degradovatelných polymerů je tedy především jejich vysoká cena, která 

je dvakrát až třikrát vyšší, než cena klasických syntetických polymerů.  

 Jak již bylo v předchozích článcích několikrát zmíněno, hlavní výhodou 

biodegradovatelných polymerů je jejich šetrnost k životnímu prostředí, tedy jejich degradace 

a výrobní technologie šetrné k životnímu prostředí. Dalším aspektem, podmiňujícím rozvoj 

těchto polymerů je jejich výroba z přírodních obnovitelných zdrojů. Světovou produkci 

biopolymerů vyráběných z obnovitelných zdrojů představuje následující graf.
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Graf 1. Světová produkce biopolymerů vyráběných z obnovitelných zdrojů 

 

6.3 Aplikační oblasti 

 V současnosti je největší oblastí použití biopolymerů v obalové technice. Tato 

problematika byla sledována v pracích [5], [19], [20], [25], [26], [27]. Tyto obaly se dnes 

nejvíce používají v zemědělství. Zpravidla se nejedná o výrobky, na které jsou kladeny 

zásadní požadavky na vysoké hodnoty mechanických parametrů. V odvětvích jejich použití je 

kladen především důraz na schopnost materiálu samovolně se rozložit v přírodním prostředí. 

Mezi předměty vyráběné z biopolymerů dnes patří: 

1. Produkty používané v zemědělství – mulčovací fólie, ochranné fólie, nádoby na 

rostliny 

2. Pytle na odpadky 

3. Pytle do odpadních kontejnerů 

4. Balící fólie na jedno použití 

5. Kompostovatelné láhve na jedno nebo více použití 

6. Samovolně rozložitelné výplně využívané pro balení výrobků 

7. Servírovací předměty určené pro rychlé občerstvení  

8. Předměty používané na lodích, po použití rozložitelné v mořské vodě 
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9. Speciální rybářské sítě 

10. Produkty osobní potřeby 

11. Sportovní potřeby na jedno použití 

12. Speciální hračky 

13. Povlaky papírových výrobků 

14. Využití biopolymerů jako plniv plastů 

 

6.4 Materiálové vlastnosti průmyslových 

biopolymerů 

Biopolymery mohou vykazovat stejné fyzikální vlastnosti jako polymery syntetické. 

Tato problematika byla sledována v pracích [5]. Naopak chemické a fyzikální vlastnosti, které 

zodpovídají za jejich snadnou biodegradaci, jsou omezujícím faktorem pro jejich běžné 

použití. Biopolymery nejsou toxické a jsou recyklovatelné. Důležitou vlastností těchto 

materiálů je jejich afinita k vodě. Ta je dána vlastním chemickým složením polymeru a 

způsobuje hydrofilnost. Odolnost hydrofilních biopolymerů vůči vodě může být však 

zvyšována technologickými, ale i chemickými modifikacemi.   

Tabulka 2. Hodnoty vybraných fyzikálních a mechanických parametrů některých biopolymerů 

Polymer Teplota 

skelného 

přechodu 

[°C] 

Teplota tání 

[°C] 

Mez 

pevnosti 

v tahu [MPa] 

Modul 

pružnosti 

v tahu [MPa] 

Prodloužení 

při lomu [%] 

Škrob - 110 - 115 35 - 80 600 - 850 580 - 820 

Celulóza - - 55 - 120 3000 - 5000 18 - 55 

PLA 40 – 70 130 - 180 48 - 53 3500 30 - 240 

PHB 0 140 -180 25 - 40 3500 5 - 8 

PHA -30 - 10 70 - 170 18 - 24 700 - 1800 3 – 25 

PHB-PHV 0 – 30 100 - 190 25 - 30 600 - 1000 7 - 15 

PGA 35 – 40 225 - 230 890 7000 - 8400 30 

PCL -60 59 - 64 4 - 28 390 - 470 700 - 1000 
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7. Závěr 
 Závěrem mé práce je shrnutí všeho podstatného týkající se studované problematiky 

biopolymerů a možné vyhlídky do budoucnosti.  

 Jak jsme se v práci dozvěděli, existuje spousta druhů biopolymerů, které sice známe, 

které se kolem nás v přírodě běžně vyskytují, ale my je „zatím“ neumíme dostatečně využít 

pro náš prospěch. Ano, slovem „zatím“ rozumíme skutečnost, že v nynější době se začíná o 

této problematice žhavě diskutovat. Hlavním důvodem pro vývoj a výrobu degradovatelných 

polymerů jsou obavy z ubývajících surovinových zdrojů, jež slouží k výrobě syntetických 

plastů a dále je to snaha likvidovat odpady, polymerní odpady, přirozenou cestou. Dle mého 

názoru by hlavním motivujícím faktorem k vývoji biodegradovatelných polymerů měla být 

jejich šetrnost k životnímu prostředí. Jejich přirozená degradace. 

 Na druhou stranu existuje však mnoho nezodpovězených otázek týkajících se jejich 

výroby, zpracování a jejich degrability. V přírodě je možné nalézt širokou škálu biologicky 

rozložitelných polymerů, které by mohly být využívány v technické praxi. Jejich nedostatkem 

je mnohých případech značně komplikovaná výroba a následné zpracování, ale především 

jsou to jejich nedostatečné parametry, tj. mechanické vlastnosti, potřebné pro technické 

aplikace. Tyto nedostatky mohou být sice odstraněny jejich chemickou modifikací, čili 

zkombinováním biopolymeru se syntetickým polymerem (biopolymery jako plniva 

v plastech), ale čím více je biopolymer modifikován, neboli čím více je v něm obsaženo 

syntetického plastu, tím hůře probíhá jeho rozklad v přirozeném prostředí. Ze zjištěných 

výsledků je zřejmé, že až na výjimky dochází k určitému primárnímu rozkladu, na kterém se 

podílí biopolymerní složka, plastová matrice je přitom alespoň částečně mechanicky 

destruována.  

 Nejvíce využívaným biopolymerem je škrob. Plasty z něj vyrobené mají samy o sobě 

špatné mechanické vlastnosti. Proto je nejčastěji přidáván jako plnivo pro polyolefiny a 

polyvinylalkohol. V budoucnu lze očekávat i širší uplatnění bílkovin, a to pro jejich 

ekonomickou nenáročnost.  

 Biopolymery se v dnešní době nejvíce využívají v obalové technice. Osobně 

předpokládám, že tento trend se nebude měnit, a prioritou pro rozvoj biopolymerů bude 
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jejich schopnost degradace v obalové technice, kde je objem celkového používání plastů 

největší.  

 Navzdory veškeré snahy o efektivní redukci objemu polymerních odpadů jsou 

možnosti jejich využití značně omezeny. Omezení spočívá v jejich ceně, kde biodegradabilní 

materiály svou cenou vysoko převyšují klasické nebiodegradabilní materiály. I přes všechny 

jejich nedostatky a omezení, které biopolymery mají, je reálné předpokládat, že jejich 

produkce bude v brzké době výrazně narůstat a tyto materiály si nakonec najdou své místo a 

v konečném důsledku dobudou svět.     
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

𝐶𝑛(𝐻2𝑂)𝑛−1 – obecný vzorec polysacharidů 

CMŠ – karboxymetylškrob 

–NH2 – aminoskupina 

–COOH – karboxylová skupina 

–NH–CO– – amidová vazba 

pH – kyselost 

RNA – Ribonukleová kyselina 

DNA – Deoxyribonukleová kyselina 

IgA – třída imunoglobulinu - dimer 

IgG – třída imunoglobulinu - monomer 

IgD – třída imunoglobulinu - monomer 

IgE – třída imunoglobulinu - monomer 

IgM – třída imunoglobulinu – pentametr 

PHA – polyhydroxyalkanoát 

PHV – polyhydroxyvalerát 

PHB – polyhydroxybutyrát 

PHBV – polyhydroxybutyrát-valerát 

PLA – kyselina polyaktidová 

PE – polyethylen 

PMA – polymethyl-akrylát 

PMAA – poly(N-methylolakrylamid) 

PST – polystyren 

PVA – polyvinylalkohol 

PP – polypropylen 

BH – bílkovinný hydrolyzát 

PGA – kyselina polyglykolová 

PCL – polykaprolakton 

 


